
Warszawa, dna 9 grudnia 2021 r. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP.3.2021.1 

Nr ogłoszenia 2021/S 223-587342 

 

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja wystawy stałej w 

Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), 

produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia wystawy”, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający, 

działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniem i zmianami treści SWZ: 

Pytanie 

1. W dokumencie 0_2_specycikacja_gabloty.pdf gablota S1.A w opisie znajduje się następująca 

informacja: 

górne mocowanie obudowane płytami G-K z wykończeniem materiałem akustycznym M_Su1. 

Na rysunku dot. powyższej gabloty nie ma nigdzie wskazanej płyty gk oraz materiału akustycznego. 

Która część zabudowy ma być wykonana z powyższych materiałów. 

Rysunki wskazuję, iż konstrukcja stalowa ma być pokryta obustronnie płytą MDF. 

Opisana powyżej rozbieżność występuje przy większości gablot. 

 

Odpowiedź: 

Odp. 1. W gablotach S1A_S1E oraz S3C_S7A obudowa mocowania gablot do sufitu ma zostać 

obudowane płytami G-K z wykończeniem materiałem akustycznym zgodnym z wykończeniem ścian - 

tak jak zapisano w specyfikacji. 

Materiał akustyczny to dla gabloty S1A_S1E tynk akustyczny w kolorze jasnoszarym natomiast dla 

gabloty S3C_S7A jest to tynk akustyczny w kolorze ciemnoszarym. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść znajdującą się w pliku 

pn. „211011_Ostrów M_Gabloty.pdf”. Zmianie ulega treść i rysunki znajdujące się w ww. pliku - 

Projekcie wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej pod nazwą: 

 

„210910_Ostrow M_Gabloty-S1.A.pdf” oraz „210910_Ostrow M_Gabloty-S3.C._S7.A.pdf” 

 

Zamawiający udostępnia treść rysunków po dokonanych zmianach na stronie prowadzonego 

postępowania w pliku pn.: „211208_Ostrów M_Gabloty_zmiany.pdf” oraz zamieszcza ujednoliconą 

treść pliku pn. „211011_Ostrów M_Gabloty.pdf”. 
 

Pytanie 

2. Prośba o przesłanie przekroju budynku. 

Z jakich materiałów są wykonane są stropy, sufity oraz ściany, do których montowane będą elementy 

ekspozycji. Czy w stropach jest ogrzewanie podłogowe? 

 



Odpowiedź: 

Stropy wykonane są z betonu klasy B 37, ściany z betonu B 25 (zabudowane miejscami płytą GK) , 

podłoga podgrzewana jest w sali recepcji i łącznik do domku (czyli w piwnicy -1 nad salą nr 9 i 

łącznikiem do domku). 

Zamawiający udostępnia „przekrój budynku” w pliku pn.: 1704_2_0_PRZEKROJE-A-31.pdf” na 

stronie prowadzonego postępowania. 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią 

SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 


